
Politie op Twitter

Sinds 2009 is politie Oost Brabant actief via de internetdienst Twitter. Ook sommige wijkagenten  
hebben een Twitterkanaal voor hun wijk. Vanaf 1 januari 2015 heb ik als wijkagent van de wijken 
Naastenbest en Dijkstraten het twitteraccount van deze wijken overgenomen van de vorige 
wijkagent Bas Ensing.

Via Twitter wil ik bereiken dat bewoners uit de wijk kunnen zien waar ik mee bezig ben. Ook zal ik
hierop actuele zaken uit de wijk doorgeven. U kunt mij nu dus Twitter volgen onder 
@brigadierNaBest
Als u mij volgt is het ook mogelijk om via Twitter berichten te sturen. Let daarbij op dat uw 
tweets voor iedereen zichtbaar zijn, tenzij u een Direct Message (DM) stuurt. 

Per gemeente heeft de politie ook een Twitterkanaal waarop politienieuws, opsporingsberichten, 
preventieberichten als ook Tweet-Alerts geplaatst worden.
Via de volgende link komt u op het Twitterkanaal van de politie voor de gemeente Best.
http://twitter.com/#!/politiebest 

Spoed? 
Bij spoedzaken belt u uiteraard 112.

Ruud Verstegen| Buurtbrigadier BEST | wijken Naastenbest Dijkstraten |
Raadhuisstraat 20, 5683 GG BEST |
T 0900-8844 | F 0499-360199 |
E   ruud.verstegen@politie.nl  | I www.politiebest.nl |
Twitter:  @brigadierNaBest
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